
 

 

Philips
Hodetelefoner med 
hodebånd

Over øret
Svart

SHL8800
Design deg selv

Bytt dekslene med ett av designene som følger med
Opplev den klare lydgjengivelsen og sterke bassen fra høyttalere av høy kvalitet. Du kan 
også velge ett av de fire designerdekslene for å få en flott stil. Disse hodetelefonene 
handler om din musikk og din stil.

Musikk i dine ører
• 40 mm høyttalerdriver for forvrengningsfri lyd
• Lukket typedesign lukker ute støy fra omgivelsene
• Nyt den beste ytelsen i klassen og optimal lydkvalitet
• 24 k forgylt plugg for ultrapålitelig tilkobling
• Høyttalere med stor ytelse gir rungende lyd og effekt

Laget for å passe deg
• Øreputer som forbedrer brukskomforten og bassgjengivelsen
• Ekstra myke hodebåndputer for overlegen komfort
• Velg det dekselet som passer til din stil

Alltid klar
• Kan legges flatt sammen slik at de lett får plass i reisevesken
• En 1,2 m lang ledning som er ideell for utendørs bruk



 40 mm høyttalerdriver
Høyttalerdriveren på 40 mm er laget av 
komposittmaterialet mylar, som gir et høyfølsomt, 
men likevel kraftig element som gjengir lyd uten 
hørbar forvrengning.

Lukket typedesign
Lyder rundt deg stenges helt ute, mens lyd fra 
hodetelefonene blir værende i et forseglet kammer, 
slik at lydkvaliteten blir perfekt. Dette gjør at 
hodetelefonene passer utmerket til overvåking av 
livemusikk eller innspillinger.

Enestående lydkvalitet
Akustisk design og høykvalitetsdrivere sørger for 
den beste lydytelsen i klassen.

24 k forgylt plugg
Pluggen har en finish i edelmetall, noe som gir en mer 
pålitelig tilkobling og dermed bedre lydkvalitet.

Komfortable øreputer
Den spesielle formen og de luksuriøse materialene 
som brukes i øreputene til disse Philips-
hodetelefonene, sikrer en perfekt tilpasning for 
maksimal komfort. De forhindrer også lydlekkasje og 
forsterker bassytelsen. Øreputene er formet på en 
slik måte at de omslutter øret perfekt.

Real Flat sammenleggbar
Hodetelefonene er utformet slik at de kan legges 
flatt sammen og lett får plass i reisevesken.

1,2 m kabel
En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha 
lydenheten hvor du vil.

For rungende lyd og effekt
Høyttalerdriveren er laget av komposittmaterialet 
mylar, som gir et høyfølsomt, men likevel kraftig 
element som gir suveren effekt ut og leverer Hi-Fi-
lyd uten noen hørbar forvrengning.

for overlegen komfort
De ekstra myke hodebåndputene har trekk som 
matcher øreputene, og gir sikker og behagelig 
passform over hodet uten å stramme.

Deksler som kan byttes ut
Velg mellom tre øreplugg capsett med forskjellig 
design og farger etter smak og humør.
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Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 14,5 x 17,5 x 6,7 cm
• Vekt: 0,139 kg

Lyd
• Akustisk system: lukket
• Magnettype: Neodym
• Talespole: CCAW
• Membran: Mylar-dome
• Frekvensområde: 15–24 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maksimal inngangseffekt: 100 mW
• Følsomhet: 107 dB
• Høyttalerdiameter: 40 millimeter
• Type: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: ensidig kabel
• Kabellengde: 1,2 m
• Kontakt: 3,5 millimeter

• Kontaktoverflate: gullbelagt
• Kabeltype: OFC

Mål, emballasje
• Type hylleplassering: Modell
• Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 22 x 4,5 cm
• Bruttovekt: 0,33 kg
• Nettovekt: 0,152 kg
• Taravekt: 0,178 kg
• EAN: 87 12581 49856 6
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Modell

Ytre eske
• Bruttovekt: 1,158 kg
• Yttereske (L x B x H): 21 x 15,5 x 22,5 cm
• Nettovekt: 0,456 kg
• Taravekt: 0,702 kg
• EAN: 87 12581 49857 3
• Antall kundepakker: 3
•
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